VEDTÆGTER
FOR
DANSK LUNGE CANCER GRUPPE
DLCG

Godkendt på DLCG bestyrelsesmøde d. 23. november 2016.

Vedtægter for forretningsorden og arbejdsgange
i Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG).

§1
DLCG’s formål og aktivitet er at:
1) Sikre ensartet kvalitet i diagnostik og behandling af lungecancer i Danmark samt sikre, at den er af
international standard.
2) Udarbejde nationale retningslinjer for diagnostik og opfølgning af lungecancer.
3) Forestå ledelsen og udviklingen af Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) i henhold til retningslinjer
for godkendte nationale kliniske kvalitetsdatabaser under Regionernes Kliniske
Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).
4) Udføre de arbejdsopgaver for De Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG)
http://dmcg.dk/vedtaegter/ , som beskrives i den til enhver tid gældende Kræftplan.
5) Deltage i DMCG.dk’s arbejde for klinisk kræftforskning.
6) Gennem nedsættelse af permanente arbejdsgrupper sikre at:
 udviklingsområder overvåges
 at samarbejdet indenfor specialer og fagområder styrkes og koordineres samt
 at udvikling indenfor tværfaglige indsatsområder initieres og stimuleres.
7) Iværksætte og støtte kliniske og eksperimentelle udviklingsprojekter indenfor diagnostik og
behandling af lungecancer.
8) Offentliggøre viden om lungecancer.

§2
DLCG’s bestyrelse består af:
1) En eller 2 repræsentanter udpeget af hvert af de videnskabelige selskaber og faglige organisationer,
som er involveret i lungecancerforløbet i henhold til bilag 1.
2) DLCG’s formand, lederen af DLCR samt formænd for de permanente arbejdsgrupper (jf. §6) .
3) Repræsentant for Kræftens Bekæmpelse, for Patientforeningen for lungekræft samt Danske
Regioner.
4) DLCR’s kontaktperson i RKKP samt 2 repræsentanter fra Regionernes Kliniske
KvalitetsUdviklingsProgram (RKKP)
5) Der skal i DLCG’s bestyrelse være repræsentanter fra alle 5 danske regioner. Såfremt dette ikke
er tilfældet anmodes den pågældende region om at udpege en repræsentant.
6) DLCG’s bestyrelse kan udpege medlemmer med specielle kompetencer til bestyrelsen.

§3
DLCG’s Forretningsudvalg:
1) DLCG’s bestyrelse ledes af et forretningsudvalg (FU) omfattende DLCG´s formand, DLCR´s
leder samt formænd for de permanente udvalg (§ 6). Desuden af personerne nævnt i § 2 stk. 4
og repræsentanten fra Danske Regioner i DLCG.
2) DLCG’s FU kan udpege medlemmer med specielle kompetencer til forretningsudvalget.
§4
DLCR:
1) Registrets leder udpeges af bestyrelsen. Denne har med reference til bestyrelsen
ansvaret for driften og udviklingen af registret.
2) Registrets sekretariat skal sikre indhentning og behandling af data samt yde support til de tilsluttede
afdelinger
§5
Møder og forretningsorden:
1) DLCG’s bestyrelse mødes to gange årligt.
o På forårsmødet drøftes DLCG/R’s årsrapport med henblik på at udarbejde
kommentarer til rapporten.
o På efterårsmødet planlægges programmet for DLCG´s årsmøde, der afholdes efter
udgivelsen af årsrapporten.
o Der udsendes indkaldelse med dagsorden og bilag senest 14 dage før mødet afholdes.
2) Efter behov kan DLCG’s bestyrelsen indkaldes ekstraordinært.
Formanden eller minimum 3 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til ekstraordinært
bestyrelsesmøde. Mødet skal indkaldes inkl. dagsorden med 4 ugers varsel.
3) Til møderne i DLCG’s bestyrelsen udsendes dagsorden og mødemateriale.
Dagsordenen indeholder udover eventuelle aktuelle emner følgende faste dagsordenspunkter:
o Orientering fra FU, DLCR samt sekretariatet
o Økonomi-orientering
o Orientering fra arbejdsgrupper
o Godkendelse af årsrapport (forårsmøde)
o Program for årsmødet (efterårsmødet)
o Eventuelt
o Tid for næste møde
4) DLCG’s FU mødes minimum 4 gange årligt, hvoraf de 2 af møderne er fælles med
bestyrelsesmøderne nævnt i pkt. 1.
5) FU varetager det daglige arbejde og orienterer løbende DLCG’s bestyrelse herom, sikrer
kontakten til arbejdsgrupperne samt udarbejder referater og tilrettelægger mødevirksomhed.
6) Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte.
7) DLCG anerkender de til enhver tid gældende vedtægter for DMCG.dk

§6
Arbejdsgrupper kan nedsættes af DLCG’s bestyrelse.
Der er aktuelt flg. permanente arbejdsgrupper:
1) Dansk Diagnostisk Lunge Cancer Gruppe (DDLCG)
2) Dansk Kirurgisk Lunge Cancer Gruppe (DKLCG)
3) Dansk Onkologisk Lunge Cancer Gruppe (DOLG)
4) Dansk Lunge Cancer Patologi Gruppe (DALUPA)

§7
Valg:
1) Formanden for DLCG og DLCR’s leder vælges af bestyrelsen og udpeges for en periode på 3 år
med mulighed for genvalg.
a. Valgbare er medlemmer af bestyrelsen tilhørende de 3 store kliniske specialer
(lungemedicin, kirurgi og onkologi).
b. Valget finder sted på et ordinært bestyrelsesmøde (november/december) hvis dato er
fastlagt af FU på et møde i det forudgående forår.
c. Proceduren for valg under ekstraordinære forhold fastlægges af bestyrelsen.
d. Kandidater meldes til bestyrelsen senest 4 uger før valget finder sted.
e. Stemmeberettigede er de medlemmer af bestyrelsen, som giver fremmøde eller fuldmagt.
f. Såfremt der er flere kandidater vælges den, som opnår flest stemmer.
2) Medlemmer udpeget af de videnskabelige selskaber og faglige organisationer skal have deres
mandat fornyet hvert 3. år jævnfør § 2, stk. 1.

Ovenstående vedtaget på DLCG’s bestyrelsesmøde den 23. november 2016.
Alle valg og udpegelser træder i kraft for en ny 3 årig periode med virkning fra 23. november 2016.

Bilag 1

Videnskabelige selskaber og faglige organisationer
DLS:
Dansk Lungemedicinsk Selskab (2 repr.)
DSKO:
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (2 repr.)
DTS:
Dansk Thoraxkirurgisk Selskab (2 repr.)
DRS:
Dansk Radiologisk selskab (1 repr.)
DASAIM:
Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (1 repr.)
DSKFNM: Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin (1 repr.)
DSOHH:
Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi (1 repr.)
DSAM:
Dansk Selskab for Almen Medicin (1 repr.)
DPAS:
Dansk Patologi Selskab (2 repr.)
Arbejdsgrupper
DLCG:
Dansk Lunge Cancer Gruppe
DLCR:
Dansk Lunge Cancer Register
DDLCG:
Dansk Diagnostisk Lunge Cancer Gruppe
DKLCG:
Dansk Kirurgisk Lunge Cancer Gruppe
DOLG:
Dansk Onkologisk Lunge Cancer Gruppe
DALUPA:
Dansk Lunge Cancer Patologigruppe
Øvrige
DR:
KB:
RKKP:
PALU:

Danske Regioner
Kræftens Bekæmpelse
Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
Patientforeningen Lungekræft

